Proefbedrijf De Marke van start
Op 25 april j.l. is de bouw van het Melkveehouderij en Milieubedrijf officieel van start
gegaan. Dit nieuwe bedrijf voor praktijkonderzoek in Hengelo (Gelderland) is 60
hectare groot, waarvan 55 hectare cultuurgrond. De opzet van het bedrijf is anders
dan dat van de huidige Regionale Onderzoekcentra. Het is een samenwerkingsverband van het PR met het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en het Centrum
voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO).
Voor de 80 zwartbonte melkkoeien wordt uitgegaan van een gemiddelde produktie van 8100 kg
melk. ‘s W inters worden naast kuilgras en snijmais, voederbieten gegeven en ‘s zomers krijgen
de dieren ‘s nachts snijmais, maiskolvensilage
(MKS) en bietenblad bijgevoerd. De financiering
wordt gedaan door het Ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij (33%) het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (33%) het Landbouwschap (17%)
en het Produktschap voor Zuivel (17%).
Het bedrijf heeft de naam ,,DE MARKE” gekregen.
Deze is ontleend aan de gronden in de buurt van
het bedrijf, die bekend staan als de Dunsborger en

Voorafgaande aan de bouw van proefbedrijf De Marke werd een persconferentie gehouden.

De Marke

Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu

Hattemer Mark. Behalve een historische heeft de
naam ook een symbolische betekenis. De Oostnederlandse naam marke staat voor een vereniging van personen die met gemeenschappelijke
doelen gronden in onverdeelde eigendom bezit.
Voor het proefbedrijf slaat het op de samenwerking van ministeries, provincies, instellingen en
bedrijfsleven. Deze dienen via het proefbedrijf de
belangen van landbouw en milieu.
Het logo laat de kringloop zien die mineralen
doorlopen in het melkveebedrijf. Deze kringloop
staat centraal in de bedrijfsvoering en het onderzoek op het proefbedrijf.
Er zijn veel vragen op het gebied van de rundveehouderij voor een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Daar zal het onderzoek zich volledig op
richten. U kunt in Praktijkonderzoek de komende
jaren dan ook regelmatig artikelen verwachten die
over dit onderwerp gaan.

